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Hotelová akadémia, Baštová 32, 080 85 Prešov 

 

Plán práce koordinátora finančnej gramotnosti 

 

Školský rok: 2022/2023 

Koordinátor finančnej gramotnosti: Ing. Slavomíra Turčinová 

 

Plán práce koordinátora finančnej gramotnosti vychádza z týchto zdrojov: 

➢ Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2 (NŠFG), 

➢ http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/, 

➢ Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2022/2023, 

➢ Školský vzdelávací program, Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov. 

 

Časový harmonogram práce koordinátora finančnej gramotnosti: 

 

September: 

➢ Vypracovanie Plánu koordinátora finančnej gramotnosti. 

➢ Implementácia NŠFG do učebných osnov jednotlivých predmetov a prílohy 

Implementácia učebných osnov NŠFG verzia 1.2. 

➢ 8. 9. Deň finančnej gramotnosti, príspevok v rozhlase, súťaž, 

➢ Kvíz fin. gramotnosti jednotlivé ročníky NBS https://www.nbs.sk/sk/ofs/informacie-

pre-spotrebitelov/vzdelavanie/kviz-financnej-gramotnosti , 

➢ Aktualizácia  nástenky  Finančná gramotnosť a JA Slovensko 

➢ Registrácia žiakov do programov JA Slovensko, Viac ako peniaze 

o JA Online ekonómia a podnikanie (Ing. Ján Kuchárik, Mgr. Karol Baňas). 

o  Viac ako peniaze – Ing. Slavomíra Turčinová 

  

Október: 

➢ Vstupné testovanie žiakov v programoch JA Slovensko, 

➢ Vstupný test finančnej gramotnosti žiakov vybraného ročníka, 

➢ Propagácia finančnej gramotnosti – súťaže, 

➢ Registrácia  žiakov na Ekonomickú olympiádu. 

➢ Finančná akadémia pre študentov 5. ročníka  - úvodná prednáška- organizuje 

PARTNERS Bratislava 

 

November: 

➢ Aktualizácia násteniek – Finančná gramotnosť, Junior Achievement, 

➢ Informačný deň pre žiakov 5. ročníka – spolupráca s vysokými školami 

ekonomického zamerania (Prešovská univerzita - Fakulta manažmentu, 

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity so sídlom v Košiciach). 

➢ Zapojenie žiakov do finančno- vedomostnej súťaže Finančná olympiáda. 

 

December: 

➢ Školské kolo súťaže Ekonomická olympiáda (organizátor INESS Bratislava), 
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➢ Registrácia na olympiádu Podnikový hospodár. 

 

 

Január: 

➢ Vyhodnotenie Plánu koordinátora finančnej gramotnosti za 1. polrok školského roka, 

➢ Zapojenie žiakov do 1. kola celoslovenskej súťaže Finančná olympiáda (organizátor 

Nadácia Partners). 

 

Február: 

➢ Krajské kolo súťaže Ekonomická olympiáda, 

➢ II. kolo súťaže Finančná olympiáda. 

➢ Registrácia na Olympiádu podnikový hospodár.  

 

Marec: 

➢ Prezentácia Daňové priznanie k dani z príjmov –  2.- 5. ročník,  

➢ Školské kolo Olympiády podnikový hospodár (organizátor Národohospodárska 

fakulta Ekonomickej univerzity so sídlom v Košiciach). 

 

Apríl: 

➢ Celoslovenské kolo Olympiády podnikový hospodár (organizátor Národohospodárska 

fakulta Ekonomickej univerzity so sídlom v Košiciach), 

➢ Výstupné testovanie žiakov v programoch JA Slovensko.  

 

Máj: 

➢ Prezentácia pre žiakov 2. ročníka – Ako si vybrať účet v banke.  

 

Jún: 

➢ Vyhodnotenie Plánu práce koordinátora finančnej gramotnosti za 2. polrok školského 

roka. 

 

Priebežne: 

➢ Realizácia programu JA Slovensko  - Online ekonómia a podnikanie všetci žiaci 4. 

ročníka v rámci predmetu Ekonomika), 

➢ Aktualizácia nástenky Finančná gramotnosť (chodba A) a informačného panelu JA 

Slovensko (chodba B), súčasťou aktualizácie sú súťažné otázky z oblasti finančnej 

gramotnosti pre žiakov, 

➢ Besedy a prezentácie v rámci ekonomických predmetov. 

 

 

 

V Prešove 6. septembra 2022 

Vypracovala: Ing. Slavomíra Turčinová 

 

 


